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“Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da 
justiça e do juízo.” João 16:8. 
 
Um toldo da influência maravilhosa e santa de 
avivamento - na verdade, a presença do Espírito 
Santo - parecia pairar como uma nuvem invisível 
sobre muitas regiões dos Estados Unidos, 
especialmente nos estados costeiros do leste. Às 
vezes, essa nuvem da presença de Deus parecia 
estender-se para além do mar. Pessoas a bordo dos 
navios que se aproximavam sentiam a influência 
solene e santa sempre que estavam acerca de 160 
km de distância, sem nem sequer saber o que 
estava acontecendo nos Estados Unidos. O 
avivamento começava a bordo de um navio antes 
mesmo que ele chegasse à costa. As pessoas 
começava a sentir a presença de Deus e perceber 
seus pecados. O Espírito Santo as convencia e elas 
começavam a orar. Quando o navio chegava perto 
do porto, o capitão sinalizava: “Mandem um 
ministro”. Outra pequena embarcação chegava ao 
porto com o capitão e cada membro da tripulação 
que havia se convertido nos últimos 240 km da 
viagem. Navio após navio chegava com a mesma 
história: passageiros e tripulação eram 
repentinamente convencidos de seus pecados, 



voltando-se para Cristo antes mesmo de chegar à 
costa americana. 
 
O encouraçado North Carolina estava ancorado em 
Nova Iorque. Mais de mil jovens estavam a bordo. 
Quatro cristãos se reuniram para orar no convés. O 
Espírito Santo encheu de tal modo o coração deles 
que começaram a cantar. Homens ímpios ouviram o 
cântico e, olhando para baixo viram aqueles 
homens ajoelhados. Começaram a descer as 
escadas com deboche e zombaria. O poder do 
convencimento do Espírito Santo tomou-os de tal 
forma que, ao chegar ao convés inferior, eles 
também caíram de joelhos clamando a Deus por 
misericórdia. Homens que viviam em profundo 
pecado foram quebrantados pelo poder do Espírito. 
Durante noites seguidas os marinheiros oraram, e 
centenas se converteram naquele navio. Os 
convertidos nesse movimento eram enviados para 
outros navios e aonde quer que fossem, o fogo do 
avivamento ardia e espalhava-se para outras 
embarcações. 
 
- O Espírito Santo não está limitado às paredes da 
igreja ou a um pequeno círculo territorial. No mundo 
espiritual, não há distâncias ou limitações 
geográficas. 
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